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BERG’S
VINDUESPOLERING & RENGØRING

både for private og erhverv

- den lokale 
vinduespudser

26 år i Hvidovre vidner om kvalitet og service!

v/Kim Sandberg
Tavlekærsvej 32 B, 2650 Hvidovre

Tlf. 40 41 74 73

Ring for
uforpligtende tilbud

26 år i Hvidovre vidner om kvalitet og service!

Ring forRing for

Rengøring:
• Private
• Firmaer
• Efter håndværkere
• Hovedrengøring
• Opgange
• Institutioner

Vinduespolering:
• Private
• Firmaer
• Hoteller
• Institutioner

Vi leverer kvalitetsarbejde til konkurrence-
dygtige priser og sørger altid for at overholde 
aftalte betingelser og leveringstider.

Vi udfører også snerydning

Få specialiseret 
rådgivning i 
Danmarks hurtigst 
voksende 
erhvervsbank*

I Jyske Bank får du langsigtet rådgivning med udgangs-
punkt i virksomhedens ønsker og strategi. Vi har samlet de 
bedste kræfter i stærke erhvervsafdelinger over hele landet. 
Det giver dig adgang til kompetencer ud over det sædvanlige 
– og sikrer, at din virksomhed får den optimale rådgivning.

Fem gode grunde til at vælge Jyske Bank – du får:
•  Økonomisk rådgivning ud fra virksomhedens strategi
•   En personlig rådgiver med indsigt og erfaring med din  

branche
•  Adgang til en lang række specialister
•   En sparringspartner, der tænker langsigtet med  

virksomheden
•   En proaktiv bank, der tager initiativ, når der opstår  

nye muligheder

Læs mere og bestil et møde på jyskebank.dk/erhvervskunde 
– vi glæder os til at se dig.

*  I årene 2008-2014  
steg vores markeds- 
andel 36% ifølge  
Aalund Research

Storkøbenhavn Erhverv 
strandvejen 104 A ∙ hellerup ∙ Tlf.  89 89 57 60

Hovedvejen 99 ∙ Glostrup ∙ Tlf.  89 89 02 50

 ■ Det er ikke den hurtige og 
sikre vej til at blive millionær, 
der har drevet Tine Kløverpris 
til at kaste sig ud i et iværksæt-
tereventyr. Så langt fra. For det 
er hårdt arbejde og belønnin-
gen er på ingen måde sikker. 
Men i sidste uge kunne Tine 
Kløverpris alligevel endelig se 
sine importerede varer fra Fin-
land på hylderne i Bilka.

Men for at nå så langt har 
der ligget rigtig meget arbejde 
bag, og Tine Kløverpris, der er 
uddannet inden for kommuni-
kation og grafik, har langt hen 
ad vejen skulle læse sig til det 
meste, efter hun har afsluttet 
sit almindelige fuldtidsarbejde.

- Jeg har ikke prøvet det 
her før, men jeg har nok altid 
tænkt, at det kunne være spæn-
dende at lave noget selv, siger 
Tine Kløverpris, der til daglig 
beskæftiger sig med marketing 
i rekrutteringsbranchen og tid-
ligere har været grafiker.

Fik idéen på barsel
Ideen til at introducere Mai-

zePops på det danske marked 
fik hun, da hun var på barsel 
med sin datter Rebecca og en 
anden mor i mødregruppen 
havde en pose MaizePops med.

- MaizePops er helt almin-
delig kendt og populært f.eks. i 
Sverige, hvor rigtig mange bru-
ger dem som en sund snack til 

deres børn. Og nu, hvor riskiks 
er yt, er der ikke så meget an-
det, hvis man vil undgå sukker. 
Så jeg syntes egentlig ikke, at 
udvalget af sunde børnesnacks 
er stort i Danmark, siger Tine 
Kløverpris.

De lysegule MaizePops lig-
ner en blanding mellem oste-
pops og noget man kan bruge 
til at putte i en flyttekasse med 

glas. Men den milde snack er 
mere end velegnet til de helt 
små, som trænger til et eller 
andet, de kan gnaske på, uden 
at få hverken salt eller særlig 
meget fedt.

Ikke let
Tine Kløverpris besluttede 

sig derfor for at kaste sig ud i 

arbejdet med at få introduce-
ret MaizePops på det danske 
marked - og som hun beskri-
ver det, også fordi, at hun er 
drevet af at prøve nye, spæn-
dende ting af.

- Jeg har arbejdet som rej-
seleder nogle år, vi har boet i 
Dubai i et par år og de sidste 
2,5 år har vi boet i Hvidovre. 

Så jeg vidste ikke noget om, 
hvad det indebar, og hvor om-
fattende det ville blive, da jeg 
skrev til den svenske agent og 
forhørte mig om muligheden 
for at importere MaizePops 
til Danmark, siger Tine Klø-
verpris.

Og det var måske godt, for 
det er ikke let at finde en vej 
ind i hverken den danske eller 
den svenske detailhandel. Og 
da specielt ikke, hvis man star-
ter helt fra bunden.

- Jeg havde ingenting. Ikke 
engang et cvr-nummer, men 
heldigvis var jeg ledig i star-
ten, så jeg kastede mig ud i det 
og tog et skridt af gangen. Jeg 
oprettede en virksomhed, fik 
besøg af fødevarestyrelsen og 
gik så i gang med at kontakte 
alle supermarkedernes ind-
købsafdelinger. Jeg mailede 
dem og sendte vareprøver af-
sted til dem, der var interesse-
rede, fortæller Tine Kløverpris.

Fra januar 2015 og frem til 
nu har det meste af arbejdet 
derfor foregået ved compute-
ren, når Tines almindelige ar-
bejde og hverdagspligter var 
overstået. Og efter en lang 
række henvendelser til de 
danske supermarkedskæder 
endelig kom et positivt svar 
fra Bilka.

- Der har været utrolig me-
get, jeg skulle sætte mig ind i. 

Jeg vidste jo intet om, hvordan 
supermarkederne gør sådan 
noget her. Jeg vidste ikke no-
get om paller, pakning, højde, 
levering og fragt, og hvordan 
pladsen i en lastbil udnyttes 
bedst, fortæller Tine Kløver-
pris.

Alligevel beskriver hun pro-
cessen som spændende og ikke 
mindst lærerig.

- Jeg har virkelig været nødt 
til at spørge vidt og bredt og jeg 
har regnet og regnet. Jeg ved 
ikke om jeg har fundet ud af 
det hele endnu, men nu må det 
stå sin prøve, siger hun.

Foreløbig kommer Tines 
MaizePops til at stå på hylden 
i alle landets Bilkaer frem til 
uge 2. Derfra må hun tage den 
som den kommer. Tine Klø-
verpris ligger dog ikke på den 
lade side, men er derimod ude 
på børnemesser, for at gøre op-
mærksom på det nye produkt i 
Danmark. Og med sig i baga-
gen af erfaringer har hun, at 
man langt hen ad vejen kan 
hvad man vil.

- Man skal bare ud over 
rampen og så blive ved og 
ved. Hvis man ikke får svar, 
må man skrive igen. Hvis man 
får et afslag, må man skrive til 
nogle andre, slutter hun.

key

Lokal iværksætter tager et skridt ad gangen
Lokal iværksætter, Tine Kløverpris kan efter et lille års intensivt forarbejde nu præsentere det finske 

produkt MaizePops på det danske marked

 ■ Danmarks største entre-
prenør inden for opførelse 
af én-familiehuse har udvi-
det deres byggekoncept til 
nu også at omfatte vinduer i 
minimalistisk funkis stil.

HusCompagniet arbejder 
hele tiden på at gøre kun-
derne tilfredse. Derfor har 
HusCompagniet nu valgt at 
give deres kunder endnu flere 
valgmuligheder i form af et 
eget innovativt design med 
en unik energiperformance 

på vinduessiden.
HusCompaniet har valgt 

som standard at tilbyde kun-
derne et tilvalg af helt nyt fa-
cadedesign på vinduer med 
energi-vinduesserien FU-
TURA+ fra Idealcombi.

Den minimalistiske bygge-
stil har de senere år vundet 
øget indpas og efterspørges 
mere og mere. Samtidig øn-
sker slutbrugerne nu vinduer, 
som imødekommer frem-
tidens krav til stadig bedre 

energiperformance.
- HusCompagniets medar-

bejdere har god sans for de-
taljen, lytter til markedet og 
finder stadig nye innovative 
byggedetaljer og løsnin-
ger. Det er os derfor en stor 
glæde at Idealcombi’s de-
sign og kompromisløse kva-
litet nu også kan findes 
som en permanent løsning i 
HusCompagniets store sor-
timent, slutter Lars Michael 
fra Idealcombis salgsafdeling.

HusCompagniet og Idealcombi har 
indgået nichesamarbejde på vinduer

Iværksætter Tine Kløverpris har brugt rigtig meget tid foran sin computer hjemme 
i stuen, da hun lavede forarbejdet til at få MaizePops ud på det danske marked. Nu 
er det lykkedes...


